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SEURAN TARKOITUS 

Miina Sillanpään Seura on perinneyhdistys, joka kunnioittaa Miina Sillanpään elämäntyötä. Seuran 

tarkoitus on edistää Miina Sillanpään ajamia asioita ja arvoja erityisesti yhteiskunnallista 

oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä huolenpitoa lapsista, vanhuksista ja huono-osaisista. 

Seura perustettiin vuonna 1963 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 24.4.1964. Ensimmäisenä 

hankkeena oli pystyttää patsas Miina Sillanpäälle hänen syntymänsä 100-vuotispäiväksi. Pienellä 

viiveellä kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen tekemä patsas Soihtu paljastettiin Tokoinrannassa Miina 

Sillanpään täyttäessä 102 vuotta 4.6.1968.  

 

TAUSTAA 

Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlaa vietettiin vuonna 2016, jolloin Seura koordinoi useita eri 

tilaisuuksia yhteistyötahojen kanssa. Tilaisuuksissa Miina Sillanpään monipuolista elämäntyötä 

tuotiin esille eri näkökulmista. Miina Sillanpäästä julkaistiin myös Aura Korppi-Tommolan kirjoittama 

Juhlakirja Miina Sillanpää Edelläkävijä. 

 

Miina Sillanpään elämätyöhän ja Seuran toimintaan voi tutustua tarkemmin 

www.miinasillanpaaseura.fi 

 

  

TOIMINTAVUONNA 2019 MIINA SILLANPÄÄN SEURA: 

 

– Järjestää vuosikokouksensa yhteydessä 63 jäsenilleen keskustelutilaisuuden, jossa on 

puheenvuoro ajankohtaisesta aiheesta.  

 

– Seura jatkaa vaikuttamista Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän 

vakiinnuttamiseksi. Tavoitteena on saada sisäministeriön suositus 1.10. liputuksesta myös 

toimintavuodelle 2019 ja siitä eteenpäin, kunnes vakinaistettu. Liputustyöryhmä jatkaa 

työtään toimintavuoden ajan konsultoiden Seuran hallitusta.  

 

– Seura suunnittelee keskustelutilaisuutta yhteistyössä Minna Canthin Seuran kanssa 

http://www.miinasillanpaaseura.fi/


teemalla ”Minna ja Miina”, syksylle 2019. Toimintavuosi on Minna Canthin syntymän 175 -

juhlavuosi.  

 

– Seura osallistuu Miina Sillanpään syntymäpäivän 4.6 Tokoinrannan patsaalla 

järjestettävään tilaisuuteen. Toimintavuonna tilaisuuden järjestelyistä vastaa Miina 

Sillanpään Säätiö. 

 

– Seura on tarvittaessa ja resurssien mukaan suunnittelemassa ja viestimässä yhteistyössä 

SOSTE ry:n kanssa 1.10. ”Järjestöjen avoimien ovien ja kansalaisvaikuttamisen päivää”. 

Tällöin eri puolilla maata on kansalaisilla mahdollisuus tutustua eri järjestöjen ja yhdistysten 

toimintaan ja palveluihin.  

 

– Toimintavuonna Seura mahdollisesti myöntää perinteisen Miina Sillanpään tunnustuksen. 

 

– Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlavuoden näyttelyä (2 kopiota) kierrätetään resurssien 

mukaan edelleen, mm. yhteisöjäsenten jäsenyhdistysten toimipaikoissa ja kirjastoissa. 

 

– Seura osallistuu resurssien mukaan Säätiö- ja Seurayhteistyöhön, jossa tavoitteena edistää 

koululaisten historian tuntemusta ja mielenkiintoa sitä kohtaan.  

 

– Seura osallistuu ja seuraa resurssien mukaan kotitaloustyöntekijöiden asemaa ja tilannetta 

käsittelevään keskusteluun ja mahdollisiin toimiin. 

– Seuran sihteeriys ja taloushallinto organisoidaan uudelleen Miina Sillanpään Säätiön 

ulkoistaessa taloushallintonsa sekä taloussihteerin eläköitymisen myötä. Samoin säätiön 

sisäisten resurssijärjestelyjen takia juhlavuoden ajaksi ja liputuksen edistämiseksi 

myönnettyä sihteerin työpanosta ei enää jatkossa ole käytettävissä. 

 

– Seura kokoaa uuden työryhmän koordinoimaan Seuran viestintää. 

 

– Seuran blogiin saadaan kirjoituksia Miina Sillanpäähän ja Seuran teemoihin liittyen.  

 

– Seuran tavoitteena on hankkia lisää uusia jäseniä.  

 

– Toimintavuonna seuraamme edelleen kaavamuutosta koskien Miina Sillanpään mukaan 

nimettävästä kadusta Helsingin Hakaniemeen. 


